
تدريس الرياضياتطرق 

اإلكتشافحل المشكالت و 

املركز الدويل لتكوين املكونني والتجديد البيداغوجي



:طريقة حل املشالكت-3

ذا اكنت مظاهر احلياة اكلتنفس واحلركة والمنو والتاكثرر واإخررراو و زي الاكئنرات يه مرا  ر.......  اخ

احليرة احلية عن امجلادات، فراخ  القرة ة  رل حرل املشرالكت يه مرا  رزي اإخ ارا  عرن الاكئنرات

. الأررى

احل التعلميية اخملتلفة، وتعترب طريقة حل املشالكت أأمه الطرق وأأ ا هبا لتة يس الرايضيات يف املر 

ت مركر  مارا  حيث يويص املتخصصو  يف تعلمي الرايضيات بر أ  كورو  أأورلول حرل املشرالك

.الرايضيات وبؤ ة اهامتهما، وأأ  يمّت تة يس الرايضيات من خالل حل املشالكت



:مفهوم املشلكة

جابته أأو حهل: تُعّرف املشلكة ب أهنا  عن طريق املعلومات وؤال حمّّي أأو موقف مربك، إ  ون اخ

.واملها ات اجلاه ة دلى الشخص اذلي يواجه هذا الاؤال أأو املوقف

رد كورو  يف و ون توضيح مفهوم املشلكة من خالل وصف املوقرف اذلي  رر بره الشرخص، فرالف

ليه ويف او تطاعته ذكل ودليه من ادلواف ذا اك  دليه هةف كرية الوصول اخ ع مرا  وّاره مرن مشلكة اخ

ؤقترة بعر  البحث الواعي للوصرول اخ  ذكل الهرةف و ور ررا  فيره، ولورن توجرة ولرو بصرفة م

.  هذ  العوائقالعوائق اليت متنعه من الوصول اخ  هةفه برس ة، مما يتطلب ماه أأ  يتغلب  ل

ذا حتققت الرشوط ال  :تاليةويف ضوء ما و بق فاخ  املوقف كوو  مشلكة لشخٍص ما اخ

.أأ  كوو  دلى الشخص هةف واحض حمةد، يشعر بوجود ، وياعى اخ  حتقيقه•

والتره أأو الت• غلرب  ليره أأ  كوو  هناك  رائق  نعره مرن حتقيرق الهرةف، وهرذا العرائق إ  ورن اخ

.ملوقفابلطرق الروتينية من خالل اخلربات واملعلومات اجلاه ة دلى الشخص اذلي يواجه ا

وأأوراليب للتغلرب أأ  كوو  الشخص همامتً ابملوقف ومتحماًا هل، مما يةفعه للبحث عرن وورائل•

. ل العائق وحتقيق الهةف



:مفهوم املشلكة يف الرايضيات

ي موقف تعلميي إ خيتلف مفهوم املشلكة يف الرايضيات عن مفهوهما بشلك  ام، ف أ 

ذا توفرت فيه الرشوط الاابقة كرى بع  و . يف الرايضيات كوو  مشلكة للطالب اخ

د اك الرتبويني املتخصصني يف تعلمي الرايضيات أأ  لك متركن أأو ما أةل أأ  و  مس هنةيس أأو اخ

مس الشلك أأو  القة يعة مشلكة طاملا أأ  دلى التلميذ دافعاً حلل الرركن أأو املااةل أأو  

د اك العالقة وطاملا أأ  املوقف فيه حّية ابلنا بة للتلميذ .  اخ



:مفهوم حل املشلكة

 تعرتض الوصول حل املشلكة يعين التعرف  ل ووائل وطرٍق للتغلب  ل العوائق اليت

ليه .اخ  الهةف وتوظيفها للوصول اخ

:اورتاتيجيات حل املشالكت

املشلكة (  الطالب)لفرد اورتاتيجية حل املشلكة يقصة هبا املقا بة أأو الفورة اليت يتااول هبا ا

لكة من خالل رطة أأي أأهنا تعين نوعية التحرك اذلهين اذلي يعاجل به الفرد املش. بقصة حلها

.  ورطوات متوّاه من احلل

يجيات العامة حلل وابلرمغ من أأنه يوجة يف أأدبيات تربوايت الرايضيات  ةد من  ورتات 

إ أأ  ا ورتاتيجية جو و املشالكت، اكورتاتيجية جو  ديوي، واورتاتيجية فرانك ليارت، اخ

رثها تةاوإً يف جمال وأأك, بوليا تعة أأمه تكل  ورتاتيجيات وأأ ا هبا حلل املشالكت الرايضية

علمي العام يف تة يس تربوايت الرايضيات، وقة اعرةت  لهيا ماا  الرايضيات اجلةيةة يف الت

.وفامي ييل عرض موج  لهذ   ورتاتيجية. حل املا أةل



:اورتاتيجية جو و بوليا حلل املشلكة•

 بع مراحل أأو رطوات تتوو   ورتاتيجية العامة اليت اقرتهحا بوليا حلل املشالكت الرايضية من أأ •

جياوها فامي ييل : ئياة،  ون اخ

نه م: فهم املشلكة-املرحةل الأو • ذ اخ ن اخلط أ اإخجابة فهم املشلكة يعة اخلطوة الأو  يف معلية حلها، اخ

ا، و ون للمعمل الت أكة  ل وؤال إ تفهمه، ففهم املشلكة ووضوهحا رشط رضو ي قبل التفوّي يف حله

ة من فهمهم من فهم الطالل للمشلكة من خالل توجيه  ةد من الأو ئةل هلم، يمتُّ من خاللها الت أك

د اكها، ويتحقق ذكل من خالل الت أكة من قة ة الطالب  ل القيام مبا ييل :  املشلكة واخ



.قراءة املشلكة•

.اخ ادة صياغة املشلكة بلغة الطالب اخلاصة•

لفاظ والرموو الوا دة يف املشلكة• د اك املةلوإت الرايضية للأ .فهم واخ

.حتةية املعطيات واملطلول والرشوط•

.(الرشوط –املطلول –املعطيات) او تعامل  موو مااو بة للتعبّي عن عنارص املشلكة •

. مس شلك للمشلكة اليت تتطلب  وامً، وتوضيح املعطيات واملطلول  ليه•

.  حتةية مةى كفاية املعلومات املعطاة حلل املشلكة•

.حتةية املعلومات ال ائةة أأو غّي الرضو ية•



(:  ابتاك  رطة احلل ) وضع رطة حلل املشلكة -املرحةل الثانية

 ل اخ  فورة أأو تعة هذ  املرحةل أأمه مراحل حل املشلكة، فاجل ء الرئيس يف حل املشلكة هو الوصو

حةل ابتاك  اخلطة وتعة مر . و ون أأ  يا بق الوصول اخ  فورة احلل بع  احملاوإت الفاشةل. رطة احلل

حقام أأصعب املراحل  ل الطالب، وذلكل ينبغي للمعمل أأ  ياا ة  ليتوصل اخ  فورة احل ل بنفاه دو  اخ

ملعمل للطالب يف أأو فرض رطة إ يفهمها وإ ية ك وبب ارتيا ها، ومن الأو ئةل اليت  ون أأ  يوهجها ا

:  هذ  املرحةل ملاا ةته  ل ابتاك  اخلطة ما ييل



هل  أأيت مشلكة مماثةل لهذ  املشلكة من قبل؟

هل تعرف مشلكة ذات صةل أأو  القة ابملشلكة احلالية؟

هل  ون تبا يط هذ  املشلكة؟

هلانظر اخ  اجملهول وحاول أأ  تتذكر مشلكة م ألوفة كل، ولها نفس اجملهول أأو جمهول مشابه.

هل  ون تعةيل اجملهول ليصبح يف صو ة أأررى قريبة من املعطيات؟

هل  ون تعةيل املعطيات لتصبح يف صو ة قريبة من اجملهول؟

هل تعرف نظرية أأو قانواًن أأو منوذجًا أأو أأولوابً  ون او تخةامه حلل املشلكة؟

 ذا مل تا تطع حل هذ  املشلكة حفاول أأ  حتل مشلكة ذات  القة .هبااخ

أأمهل مؤقتاً بع  الرشوط وحقق الرشوط الأررى.

هل او تخةمت لك املعطيات، لك الرشوط؟



قطع شوطاً كبّياً بعة أأ  أأد ك الطالب فورة احلل و مس اخلطة، كوو  قة: تنفيذ اخلطة-املرحةل الثالثة

ة عنةما كوو  قة يف طريق حل املشلكة، فتنفيذ اخلطة يعترب من الأمو  الاهةل  ل الطالب، وخاص

امتل  ا يا  الطالب خلطة توّصل اخ  فورة احلل بنفاه أأو قام بةو  فّعال يف وضع اخلطة، بيامن كوو  اح

ذا اكنت قة فُرضت  ليه من املعمل رحةل عبا ة عن معليات الطالب يف هذ  املبهوما يقوم . احلل كبّيًا، اخ

ثبات حصيحة، و ون ترب هباوروا وميات واحضة، ولون جيب أأ  يت أكة من أأ  لك رطوة يقوم  كرها أأو اخ

.  حصهتا، وأأ  احلااابت والعمليات ولمية

(:التحقق من حصة احلل ) مراجعة احلل -املرحةل الرابعة

يي مبجرد الوصول اخ  هيمل كثّي من الطالل حىت اجليةكن هذ  املرحةل، لأهنم يعتقةو  أأ  حل املشلكة ينهت 

نه ينب غي للمعمل تشجيع احلل، وهذا يفقة الطالل جوانب هممة وأأكرث فائةة يف حل املشلكة، وذلكل فاخ

لهيا وحفصها، والرّعن يف لهيا، الطالل  ل اخ ادة النظر يف النتيجة اليت توّصلوا اخ اخلطوات اليت أأدت اخ

ةل اليت  ون أأ  وبذكل ت داد معلومات الطالل تركزيًا، وت داد قة هتم  ل حل املشالكت، ومن الأو ئ

:يطرهحا املعمل  ل الطالب يف هذ  املرحةل ما ييل



هل  ون أأ  تتحقق من حصة النتيجة؟

هل احلل حيقق رشوط املشلكة؟

هل الناجت معقول ويتفق مع طبيعة املشلكة؟

هل متَّ او تخةام مجيع املعلومات؟

(.ى؟هل  ون حل املشلكة بطريقة أأرر )هل  ون الوصول للنتيجة بطريقة أأررى 

هل  ون او تخةام هذ  الطريقة أأو  ورتاتيجية يف حل مشالكت أأررى؟ 



اخ ادة صياغة املا أةل بلغة الطالب اخلاصة•

حتةية املعطيات واملطلول والرشوط•

(الرشوط–املطلول–املعطيات ) او تعامل  موو مااو بة  للتعبّي عن عنارص املا أةل •

لول  ل الرمس مس شلك أأو خمطط للما أةل اليت تتطلب  مس، وحتةية املعطيات واملط•

الل هل  ون حل املا أةل من خ)حتةية مةى كفاية املعلومات املعطاة حلل املا أةل •
(املعلومات املعطاة

.  حتةية املعلومات ال ائةة أأو غّي الرضو ية•



:رطة حلل املشلكة( وضع-اقرتاح )ابتاك -املرحةل الثانية

لكة هو تعّة هذ  املرحةل أأمه مراحل حل املشلكة، حيث اخ  اجل ء الرئيس يف حل املش
طوات  ل أأصعب اخل-كام يذكر بوليا-وتعة هذ  اخلطوة. الوصول اخ  فورة أأو رطة احلل

أأ  ابةأأ  أأو إ أأو تطيع: الطالل أأثناء حل املشالكت، فغالبًا ما يقول بع   الطالل 
بىن  ل اخلربات وكرى بوليا أأ  الفورة اجليةة ت . املا أةل صعبة أأو إ  ون حل هذ  املا أةل

هحا املعمل  ل ومن اإخ شادات أأو الأو ئةل اليت  ون أأ  يطر . الاابقة واملعا ف املوتا بة
:الطالل يف هذ  املرحةل ملاا ةهتم   ل ابتاك  أأو وضع رطة للحل ما ييل



هل  أأيت مشلكة مماثةل لهذ  املشلكة من قبل؟

هل  أأيت املشلكة نفاها بصيغة أأررى؟

هل تعرف مشلكة ذات صةل أأو  القة ابملشلكة احلالية؟

هل  ون تبا يط هذ  املشلكة؟

 هول مشابه هلانظر اخ  اجملهول وحاول أأ  تتذكر مشلكة م ألوفة كل، ولها نفس اجملهول أأو جم

هل تعرف نظرية أأو قانو  أأو منوذو أأو أأولول  ون او تخةامه حلل املشلكة؟

ذا مل تا تطع حل هذ  املشلكة حفاول أأ  حتل مشلكة ذات  القة هبا .اخ

امهل  مؤقتًا بع  الرشوط وحقق  الرشوط الأررى.

يةها  يف هذ  ومعومًا هناك العةية من الأواليب أأو  ورتاتيجيات اخلاصة اليت  ون حتة
لاابقة، وويمت املرحةل، وذكل حاب طبيعة املشلكة والوقت املتاح واملعلومات واخلربات ا

.إحقًا التعرض لبع  تكل  ورتاتيجيات اخلاصة



:تنفيذ رطة احلل-املرحةل الثالثة

حل املشلكة، بعة أأ  حيةد  الطالب رطة احلل كوو  قة قطع شوطًا كبّياً يف طريق

  قة توّصل اخ  فتنفيذ اخلطة يعترب من الأمو  الاهةل  ل الطالب، وخاصة عنةما كوو

طالب يف هذ  املرحةل فورة احلل بنفاه أأو قام بةو  فّعال يف وضع اخلطة، مفا يقوم به ال

يقوم عبا ة عن معليات وروا وميات واحضة، ولون جيب أأ  يت أكة من أأ  لك رطوة

ثبات حصهتا، وأأ  احلااابت والعمليات .دقيقة وحصيحةهبا حصيحة و ون تربكرها واخ



(:التحقق من حصة احلل) مراجعة احلل-املرحةل الرابعة

ليه ادات و الأو ئةل ومن اإخ ش. يف هذ  املرحةل يقوم الطالب مبراجعة احلل اذلي توّصل اخ

:اليت  ون أأ  يطرهحا املعمل  ل الطالب يف هذ  املرحةل ما ييل

هل  ون أأ  تتحقق من حصة النتيجة؟

هل احلل حيقق رشوط املشلكة؟

هل الناجت معقول  ويتفق مع طبيعة املشلكة؟

(يقة أأررىهل  ون حل املشلكة بطر )هل  ون الوصول اخ  النتيجة بطريقة أأررى 

هل  ون او تخةام هذ  الطريقة أأو  ورتاتيجية يف حل مشالكت أأررى؟



شالكتبع   ورتاتيجيات اخلاصة حلل امل 

قّةم ( ع اخلطةمرحةل ابتاك  أأو وض)يف املرحةل  الثانية من مراحل جو و بوليا حلل املشلكة 

ات أأو الأواليب اليت املتخصصو  يف الرايضيات وتعلمي الرايضيات  ةداً من  ورتاتيجي

ل املشلكة  ل ويتوقف حتةية  ورتاتيجية املناو بة حل.  ون او تخةاهما حلل املشلكة

ةاخل بني بع  وابلرمغ من الت. نوعية أأو طبيعة املشلكة وخربة الطالب اذلي و يقوم حبلها

إ أأنه  ون متيزي  ورتاتيجيات التالية :تكل  ورتاتيجيات، اخ



:التحققاورتاتيجية التخمني و -1

اإخجابة الصحيحة، وقة يُطلق  لهيا احملاوةل واخلط أ املاررظـّمة، ويمت من خاللها ختمني

نه ختمني  ذيك يعر ة  ل ولون التخمني إ كوو  بطريقة عشوائية، بل اخ

فاحملاوةل التالية جيب . املنطق،حيث يُا تفاد يف لك حماوةل من احملاوإت اليت و بقهتا

ائية غّي مفجرد احملاوإت العشو . أأ  توو  أأقرل اخ  احلل من احملاوةل الاابقة

طاةل ال من املا تغرق يف احلل،  وقة إ تؤدي اخ  احلل املرتبطة ببعضها تؤدي اخ  اخ

.  رتاتيجيةهنائيًا، وتعةُّ هما ة التقةكر من املها ات املهمة والالومة  لهذ   و



:مةاخ شاء قامئة ماظّ -4

وةل البياانت أأو يطلق  لهيا أأيضًا تووكن جةول، ويمت يف هذ   ورتاتيجية جة

خبطة مااو بة حنو حل تنظميها يف قوامئ لتاهيل د او هتا، وتنظمي التفوّي والاّي

ما  ةد من املشلكة، ويفّضل او تخةام هذ   ورتاتيجية عنةما كوو  ملا أةل

جياد مجيع اإخجاابت املمواة للما أةل ، بيامن اإخجاابت، حيث  ون من خاللها اخ

.اةل حل واحةتا تخةم اورتاتيجية التخمني والتحقق غالبًا عنةما كوو  للما

لتعماميت من خالل كام  ون او تخةام اورتاتيجية اخ شاء قامئة ماّظمة إو تنتاو بع  ا

.  اخ ةاد جةول وتنظمي املعلومات  ليه، مما ياهّل اكتشاف التعممي



ذا اك  العةد أأول : مثال مفا هو . ياً  ةد مؤلف من  مقني  ك ية  مق عرشاته عن  مق أ حاد  بـ أ بعة ، اخ

العةد؟

:فهم املا أةل

:املعطيات

8،9، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، : . دلينا  الأ قام

تووكن  ةد مؤلف من  مقني: املطلول 

الفرق بني  مق العرشات و مق ال حاد أأ بعة : الرشوط

العةد املطلول  ةداً أأولياً 

.   ون حل هذا املا أةل ابو تخةام اورتاتيجية حذف بع  احلاإت: وضع رطة احلل

.قق هذ  الرشوطويقر  الطالب او تخةام هذ   ورتاتيجية نظراً حملةودية الأ ةاد اليت  ون أأ  حت

.



:تنفيذ اخلطة

( مق العرشات ك ية عن  حاد أأ بعة)يمت  كتابة مجيع الأ ةاد اليت حتقق الرشط الأول -أأوإً 

(إ يوجة أأ ةاد أأررى حتقق الرشط الأول) 95، 84، 62،73، 51، 40: الأ ةاد يه

:حنذف الأ ةاد غّي الأولية-اثنياً 

الهناية أأ  العةد أأيضًا ليس  ةداً أأوليًا ، وهوذا   اتبعة الأ ةاد غّي الأولية ، وو نجة يف51ليس  ةداً أأولياً ، 40

73: الوحية الأويل بني هذ  الأ ةاد هو

(:التحقق من احلل) مراجعة احلل 

و مق أ حاد  أأ بعة؟73هل الفرق بني  مق عرشات العةد 

4= 3-7: نعم 

أأوليًا؟73هل العةد 

73، 1: قاوام  فقط هام73نعم ، للعةد 

ذا اك  لك م3 ةدا  س ، ص الفرق بيهنام : تة يب  ن  ، ومجموع مربعهيام أأكرب من مربع مجموعهام، اخ

.أأوجة العةدكن. {11-،6-، 4-،1-، 9،8،7،5،3،2}: عنرصاً من عنارص اجملمو ةس، ص



وكوو  . ايمت من خالل هذ   ورتاتيجية حل ما أةل مشاهبة للما أةل الأصلية، ذات  القة هب

ة يمت تبا يط املشلكة من خالل او تخةام أأ قام أأصغر أأو أأ قام أأوهل  يف احلااابت، وق

هامل بع  الرشوط مؤقتاً  ة قة كوو  من كام أأ  تبا يط املشلك. تبا يط املشلكة من خالل اخ

ملشلكة خالل د اوة حاإت خاصة مث حماوةل  و تفادة من حل هذ  احلاإت اخلاصة يف حل ا

لكة ، مبعىن أأهنا و ون او تخةام هذ   ورتاتيجية مع اورتاتيجيات أأررى حلل املش. الأصلية

قة توو  رطوة ماا ةة يف حل املشلكة

:(أأوهل)حل مشلكة أأباط-6

ذا اك   يوجة يف ( متالصقة)كراد تعليق لوحات متجاو ة :  مثال   اللوحة  كن من أأ اكلك، فاخ

 كن من واكنت لك لوحة تشرتك مع اللوحة اجملاو ة لها يف ماام. الواحةة ماك  ملاام  واحة 

.  لوحة 30فمك  ةد املاامّي الالومة لتعليق . اجلهتني املتجاو تني 



:فهم املا أةل

 ةد املاامّي اليت  ون وضعها يف لك لوحة : املعطيات

طريقة تعليق اللوحات 

 ةد اللوحات املراد تعليقها

لوحة30 ةد املاامّي الالومة لتعليق : املطلول

:وضع رطة احلل

لوحات ، وحماوةل  ون او تخةام اورتاتيجية حل مشلكة أأباط، حيث يمت البةء  بلوحة واحةة مث لوحتني مث ثالث

جياد  ةد املاامّي الالومة لتعليق  لوحة30او تنتاو منط لميون من خالهل اخ

:تنفيذ اخلطة

ماامّي 4لتعليق لوحة واحةة يل م 

ماامّي   6لتعليق لوحتني متالصقتني يل م 

ماامّي 8لتعليق ثالث لوحات يل م  

ماامّي10لوحات يل م 4لتعليق 



جيابيات طريقة حل املشالكت-م ااي) أأمهية حل املشالكت (:اخ

براو أأمهية حل املشالكت يف الرايضيات فامي ييل : ون اخ

.  يمّت من خاللها تعمّل معا ف  ايضية جةيةة1.

.يمت من خاللها اكتشاف معا ف  ايضية جةيةة2.

عطاء معىن لها3. .  تعّة وو يةل للتة يب  ل املها ات الرايضية واخ

ملفاهمي والتعممييات تاا ة  ل انتقال أأثر التعمّل، مبعىن أأنه  ون من خاللها توظيف ا4.

.  واملها ات يف أأوضاع ومواقف جةيةة يف احلياة العامة للفرد

.  يمّت من خاللها تمنية هما ات التفوّي العليا دلى الطالل5.

.تعةُّ وو يةل مااو بة إخاث ة الفضول الفوري دلى الطالل6.

م ب أنفاهم وتشعرمه تاامه يف حتاني اجتاهات الطالل حنو الرايضيات وت ية من ثقهت7.

ليه .بذلة النجاح عنةما كوتشفو  طريقة حل املشلكة ويتوصلو  اخ

.جام والرتابطتضفي معلية حل املشالكت  ل موضو ات الرايضيات نو ًا من   ا8.



:  طريقة  كتشاف-4

نة املعلمني احتلت طريقة التعمل ابإكتشاف ماكنة خاصة يف ال ونة الأخّية ع 

تة ياها، وقة والرتبويني،وبشلك خاص عنة املهرني مبنا  الرايضيات وطرق

كردة فعل ظهرت ادلعوة اخ  او تعامل  كتشاف كطريقة لتة يس الرايضيات

لقاء من جانب امل عمل واحلفظ للطريقة التقليةية اليت تعرة أأواوًا  ل اإخ

تخةام ويعترب برونر من أأوائل من اندى ابو  .و ورتجاع من جانب التالميذ

.   كتشاف كطريقة أأو منوذو للتة يس



:  مفهوم طريقة  كتشاف 

:  مفهوم  كتشاف كطريقة تعلمي -أأ 

وتشفو  طريقة  كتشاف يه الطريقة اليت يمت من خاللها جعل التالميذ ك 

واًء اك  ذكل حبوا   احلقائق املراد تعلميها، ابلتفوّي اذلايت واملالحظة الفعاةل، و

.قصّي أأو طويل أأو بةو  حوا 

:  مفهوم  كتشاف كأولول تعمل -ل

 املعلومات وتركيهبا التعمل ابإكتشاف هو التعمل اذلي حيةث كنتيجة ملعاجلة املتعمل

قراء أأو وحتويلها حىت يصل اخ  معلومات جةيةة، ابو تخةام معليات  و ت

.   و تنباط أأو ابو تخةام املشاهةة و و توامل أأو أأي طريقة أأررى



ذ ابإكتشاف، يصنّف  كتشاف حاب ادلو  اذلي يقوم به املعمل أأثناء قيام التالمي:أأنواع  كتشاف

:لأنواع التالية وبناًء  ل ذكل يُصنف  كتشاف اخ  ا. ومقةا  التوجيه اذلي يقةمه املعمل للتالميذ

:   كتشاف املوجه-1

ضية بنفاه ما تخةماً  كتشاف املوجه هو الطريقة اليت تؤدي اخ  اكتشاف التلميذ املفهوم أأو العالقة الراي

وكوو  ذكل حتت ما يف بنيته املعرفية من مفاهمي أأو تعماميت  ايضية، ذات  القة ابملعلومات اجلةيةة ،

رشاف املعـمل .  توجيه واخ

ي لضام  حصوهلم  ل ويف هذا النوع من  كتشاف يقوم املعمل بزتوية املتعلمني بتعلاميت واخ شادات توف

شاف املفاهمي واملبادئ اخلربة والوصول اخ  املعلومة، وبذكل يضمن جناهحم يف او تخةام قة اهتم العقلية إكت 

ةودًا، ذكل لأ  وابلرمغ من ذكل فاخ  عنرص اذلاتية واملبادأأة من قبل التلميذ يبقى حم. العلمية اجلةيةة

ل  ليه التلميذ هنا كوو  قة و بق أأ  رطط املعمل رطوات الوصول اخ يه، ويوجه  كتشاف اذلي يصل اخ

يذ للطريقة اليت يمت هبا وابلتايل فاخ  فرصة ارتيا  التالم . التالميذ رطوة خبطوة اخ  أأ  يصلوا اخ  اكتشافه

يذ من قبل املعمل التوصل اخ  اليشء املطلول اكتشافه توو  حمةودة اخ  حة ما فهيي مفروضة  ل التالم 

ب التالميذ  ل ويفضل او تخةام هذا النوع من  كتشاف عنة بةاية تة ي. اذلي مصم ورطط هذ  الطريقة

جرائية  ون للمعمل اتباعها ع . اكتشاف املفاهمي أأو التعماميت الرايضية نة او تخةامه لهذا وتوجة رطوات اخ

:  النوع، ويه 



ةأأ  يعرض بع  املعلومات أأو البياانت اليت ترتبط بعالقة ما أأو حتمكها قا ةة معين.

 د اك العالقة بني أأ  يوجه التالميذ رطوة خبطوة دل اوة وحفص املعلومات أأو البياانت اليت عرضها إخ

.  عنارصها 

 لهيا .  أأ  يوجه التالميذ اخ  اكتشاف القا ةة أأو العالقة املطلول الوصول اخ

أأ  يتحقق التالميذ من حصة القا ةة أأو العالقة ابلنا بة حلاإت أأررى مماثةل.



2- ( :  ش به املوجه )  كتشاف اإخ شادي

 توجيه املعمل هلم رطوة تتيح هذ  الطريقة الفرصة للتالميذ ليصلوا اخ  اكتشاف املفهوم أأو التعممي دو

من  كتشاف خبطوة كام هو احلال يف حاةل  كتشاف املوجه، كام أأنه يتاح للتالميذ يف هذا النوع

وهنا يفور الطالب فرصة املبادأأة والتفوّي اذلايت لك  ل حةة للوصول اخ  اكتشاف اليشء املطلول،

لرضا عنة اكتشافهم كعامل الرايضيات عنةما كرية أأ  يصل اخ  اكتشاف يشء معني، وابلتايل يشعرو  اب

طلول بيامن يصل وقة يصل يف هذا النوع بع  التالميذ اخ   كتشاف امل. لليشء املطلول اكتشافه

ويوجة  ةد . أ ررو  اخ  أأج اء ماه فقط، وقة إ يصل بع  التالميذ اخ  أأي يشء مما كراد اكتشافه

:  من اخلطوات اإخجرائية اليت  ون أأ  يتبعها املعمل عنةما يا تخةم هذ  الطريقة، ويه



يعرض معلومات وبياانت ترتبط بعالقة معينة أأو حتمكها قا ةة حمةدة.

لبياانت ويرتكهم يطلب من التالميذ اكتشاف القا ةة أأو العالقة اليت تربط عنارص تكل املعلومات أأو ا

.  يعملو  دو  تةخل ماه

كرشة التالميذ عنةما يطلبو  ماه ذكل فقط  .

يتيح الفرصة ليتبادل ويتااقش التالميذ فامي بيهنم حول ما مّت اكتشافه  .



3- كتشاف املفتوح   :

 ش ياء أأو أأفاك  يقوم املعمل يف هذ  الطريقة بتصممي أأ شطة التعمل وك ود التالميذ ب أ

ه كرشة يا تخةموهنا، دو  أأ  يعطهيم أأية تعلاميت أأو حىت الهةف من ادل س، ولوا

شاف املفتوح التالميذ و ل نطاق ضيق عنةما يطلبو  ماه ذكل، وتتيح طريقة  كت 

ا إ توو   لهيم الفرصة للمعمل ليالحظ التالميذ أأثناء معلهم ويعرف كيف يتعلمو  عنةم

جراءات تقليةية يف التعلمي هذ  النوع من ويفضل او تخةام. قيوداً معينة تفرضها اخ

ع  املعلومات أأو  كتشاف يف املراحل الأو  من  تعلمي املوضوع؛ ليوتشف التالميذ ب

.  اخلصائص عن  املفاهمي والتعماميت اليت يتضمهنا ادل س



4-كتشاف احلر   :

والفضول وهو أأ ل أأنواع  كتشاف، ومنش أ هذ  الطريقة هو حب  و تطالع الطبيعي

إ أأ  العلمي للتالميذ، وابلرمغ من أأ  توجيه املعمل للتالميذ هنا كوو  معةوماً  اخ  حٍة ما اخ

ميذ ويشجعهم، ويقةم التالبهاملعمل جيب أأ  يقوم بةو   الرتبوي فيظهر  هامتم مبا يقوم 

وإ حيتاو . ة كبّيكنوهذ  الطريقة حتتاو اخ  وقت وهج.هلم النصح ليصلوا  اخ  تعمل أأفضل 

ذ جرائية مثلام حةث يف بع  الأنواع الاابقة، اخ اخ  املعمل الأمر هنا اخ  عرض رطوات اخ

وجهيات مبارشة جيب  ليه فقط أأ  يظهر اهامتمه بعمل تالميذ  ويشجعهم دو  تقةمي ت

.  بش أ  ما كراد اكتشافه



 طرق  كتشاف  :

املعمل بهوم يف الفقرة الاابقة مت تصنيف  كتشاف اخ   ةد من الأنواع حاب ادلو  اذلي يق

نه  ون تصنيف إ اخ  كتشاف يف ضوء والتوجيه اذلي يقّةمه اخ  التالميذ أأثناء معلية  كتشاف، اخ

يف الوصول اخ   كتشاف اعتبا  أ رر حيث يصنفه بع  الرتبويني بناًء  ل الطريقة اليت تا تخةم

:  اخ  طريقتني أأواو يتني هام

:  طريقة  كتشاف  و تقرايئ -1

املتعمل قة أأطلّع  ل تعّرف الطريقة  و تقرائية ب أهنا الوصول اخ  مفهوم أأو تعممي بعة أأ  كوو  

 واحلاإت مجمو ة من الأمثةل واحلاإت اخلاصة ذلكل املفهوم أأو التعممي، حيث تؤدي هذ  الأمثةل

.ابملتعمل اخ  اكتشاف املعىن أأو التوصل اخ  التعممي املتضمن فيرها

لأمثةل اخلاصة أأي أأنه يمت يف هذ  الطريقة اكتشاف املفهوم أأو التعممي من خالل د اوة مجمو ة من ا

:  قة  و تقرائية فامي ييلو ون تلخيص اخلطوات اليت يتبعها املعمل يف الطري. لهذا املفهوم أأو التعممي 



   تقةمي امس املفهوم  .

(.  الال أأمثةل)ة هل عرض مجمو ة من الأمثةل املنرية للمفهوم ومجمو ة من الأمثةل غّي املنري

املفهوم املراد هبايطلب من التالميذ حتةية اخلصائص  والصفات املشرتكة اليت يتصف

.  د او ته 

لتالميذ تصنيفها يقّةم مجمو ة أأررى من الأمثةل والالأأمثةل بطريقة غّي مرتبة ويطلب من ا

.يف ذكلاخ  أأمثةل مارية للمفهوم وأأررى غّي مارية، مع التربكر أأو ذكر الابب

لهيايطلب من التالميذ صياغة تعريف للمفهوم أأو ذكر القا ةة اليت مّت الت .  وصل اخ



م ااي الطريقة  و تقرائية  :

تنمني قة ة الطالب  ل التفوّي  .

ليه التلميذ تبقى أ اث   معه فال ينا اها نتيجة للنشاط املفهوم أأو التعممي  اذلي  يصل اخ

ليه .  اذلايت اذلي بُذل يف الوصول اخ

   شاطهم اذلهين حيث تعرة تثّي الطريقة  و تقرائية فعالية التالميذ أأثناء احلصة كام تثّي

.   ل التفا ل بني عقوهلم وعقل املعمل

للوصول اخ  املعرفة الطريقة  و تقرائية يه الطريق الطبيعي اذلي ياّي فيه التفوّي

ردات والتة و حىت وكشف اجملهول وتوضيح الناقص ابلتعرف  ل اجل ئيات واو تقراء املف

.  الوصول اخ  القا ةة العامة 

الحظة والت أين يف  تغرس هذ  الطريقة  ادات عقلية تقود اخ  التفوّي الالمي مثل دقة امل

. و تنباط



:  طريقة  كتشاف  و تنباطي-2

 قانو  العام أأو القا ةة  ل قة ة املتعمل  ل تطبيق الفورة الشامةل أأو ال: ب أهنا( القياو ية)تعّرف الطريقة  و تنباطية

د اكه للصةل اليت تربطها ابلقانو  العام .احلاإت اخلاصة اجلةيةة اليت تعرض هل مبجرد اخ

و املنطقي من املعلومات أأي أأنه يف هذ  الطريقة يمت التوصل اخ  القا ةة أأو التعممي املراد اكتشافه عن طريق  و تنتا

.  ةة اخ  التطبيقاليت و بق د او هتا ،حيث يمت البةء من اللك اخ  اجل ء ومن العموميات اخ  اخلصوصيات ومن القا 

 قا ةة أأو حقيقة أأو قانواًن وتامى هذ  الطريقة أأحيااًن ابلطريقة القياو ية أأو طريقة القا ةة مث الأمثةل، حيث يعطي املعمل

.  ويطبق  ليه الأمثةل

رطوات الطريقة  و تنباطية  :

جيب  ل معمل الرايضيات عنة او تخةام هذ  الطريقة اتباع اخلطوات التالية  :

الميذ موحضاً عرض القا ةة أأو النظرية وبرهاهنا عنة احلاجة ، أأي أأ  يقوم املعمل بعرض النظرية أأو  القا ةة  ل الت

.  املصطلحات والرموو والعبا ات اليت تتضمهنا القا ةة مث يربهن  ل حصة النظرية 

 يف  ون تطبيق القا ةة مواقف متنو ة موحضاً  لتالميذ  ك أأوتقةمي الأمثةل التطبيقية ، أأي يعطي املعمل  ةة مشالكت

.  العامة  لهيا

ل تطبيق القا ةة التطبيق، مبعىن كلكف املعمل تالميذ  حبل مشالكت أأو مواقف جةيةة إكتشاف قة ة   التالميذ 

.  العامة  ل حاإت فردية خاصة



م ااي الطريقة  و تنباطية  :

وهوةل او تخةاهما وتطبيقها يف د وس الرايضيات  .

 تاا ة  ل تغطية املقر  يف الوقت احملةد  .

 ًتناوب عنةما كوو   ةد الطالل كبّيا  .

عيول الطريقة  و تنباطية  :

 ةم مااوبهتا لتالميذ املراحل الأو  من التعلمي   .

 جيابية يف هذ  الطريقة .  كوو  موقف الطالب أأقل اخ

لفهم ولأنه مل قة ينىس الطالب القا ةة أأو النظرية بعة حفظها لأ  حفظه مل يقرت  اب

لهيا  .  ياامه ويبذل هجةاً يف او تنباطها والوصول اخ

اخضعاف  بتاك  واإخبةاع دلى التلميذ.



م ااي  كتشاف:

 كواب الطالب القة ة  ل او تخةام أأواليب البحث و و تقصاء وحل املشالكت  .

ى توصهل اخ  اكتشاف يعرة  ل احلواف  ادلاخلية وكمني الشعو  ابلثقة وحتقيق اذلات عنة الطالب دل

ه حنو الرايضيات وتعلمه ما ، مما خيل  دليه دافعًا قواًي لالو ررا  يف معلية التعمل وحيّان من اجتاهات

.  وجيعل الطالل يشعرو  ابلرضا عن النفس والثقة هبا 

 كرث معىن عنة لفرتة طويةل ، وتوو  أأ هباك ية من قة ة الطالب  ل تذكر املعلومات و حتفاظ

.الطالل مما ياا ة  ل انتقال أأثر تعلمها اخ  مواقف جةية 

ت العقلية العليا  كمني هما ات التفوّي  و تقرايئ و و تنتايج والناقة ويعمل  ل املا تواي

.  اكلتحليل والرتكيب والتقومي 



ة يتعمل الطالل من خالل انةماهجم يف د وس  كتشاف بع  الطرق والأ شط

.  للوشف عن أأش ياء جةيةة ب أنفاهمالرضو ية

اخ  أأفاك  عياا ة يف  تمنية  طرق فعاةل للعمل امجلاعي ومشا كة املعلومات و و امت

.  هباال رركن و و تئااس 

 جيابيته وجيعهل حمو اً للعملية التعلميية وي والتالمي بعة عنه الالبيةحيقق  شاط املتعمل واخ

.  للغّي والتبعية التقليةية 

 تخةاهما يف   ون او  وتصلح هذ  الطريقة للمناقشات الفردية وامجلاعية  ل حة وواء

.مجيع الأعام  واملا توايت



 طريقة  كتشاف ( ولبيات ) عيول  :

العميل للوثّي من  النظم التعمل ابإكتشاف يا تغرق وقتًا طوياًل مما جيعهل غّي مالمئ للواقع

.  التعلميية القامئة  ل أأواس تغطية حمتوى كبّي يف ومن حمةد

و  أأررى  ةم مااو بة طريقة  كتشاف مجليع املوضو ات فهيي تصلح ملوضو ات د  .

 النشاط ويقود   ل–خاصة يف معليات  كتشاف امجلاعي –قة يا يطر أأحة املتعلمني

.  ومالء  ويوهجهم فيفقة امجليع ومام املباد ة وتفقة الطريقة حيوكهتا

املرتبطة ابملفاهمي  قة إ يتوفر يف بنية التالميذ املعرفية املفاهمي والعالقات املناو بة

.  والعالقات املراد اكتشافها 

 ةم توفر اإخماكانت والتجهزيات املعينة  ل التة يس ابإكتشاف   .




